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YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)
YGS’de ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen 
Bilimleri Testi yer alacaktır. 

YGS’YE GİRECEK ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

2017-YGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Sınava giriş belgesi adayların adreslerine 
gönderilmeyecektir. Bu belgeyi, T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle ÖSYM’nin 
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere 
edinebilirsiniz.

YGS ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER VE SINAV SİSTEMİNDEKİ
DEĞİŞİKLİKLER

Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriniz ile fotoğrafınız 
bulunmaktadır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava 
giremez. Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı 
geçersiz sayılır. 
Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmeniz sınav 
gününde size kolaylık sağlayacaktır. 
Sınava giriş belgesini kaybeden adaylar yenisini internetten edinebileceklerdir. Adaylar sınava 
giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan 
dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğra�arının görünür olmasına dikkat etmelidirler. 
Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi 
bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

NÜFUS CÜZDANI/ T.C. KİMLİK KARTI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT: Adayların sınava 
girebilmeleri için 2017- YGS sınava giriş belgesinden başka, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya 
süresi geçerli pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya pasaport dışında:
* Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar
* Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğra�ı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti kimlik kartı özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Bunların dışında:
* Sürücü belgesi
* Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli belge olarak kabul 
edilmeyecektir.
Adayın nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerince adayın kolaylıkla 
tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan 
tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve 
T.C. kimlik numarası bulunmalı; pasaport kullanılacaksa pasaportun süresi sınav günü itibarıyla 
geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını 
sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. kimlik numarası bulunmayan (T.C. kimlik numarası elle 
veya daktiloyla sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik 
süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.
T.C kimlik kartını sınava kadar edinemeyen, nüfus cüzdanında geçerli bir fotoğrafı ya da T.C kimlik 
numarası bulunmayan adaylar 15 gün geçerli olan geçici kimlik belgelerini nüfus 
müdürlüklerinden edinebilirler.

Belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun 
2017- YGS’ye alınmayacaktır.

Sınavın yapılacağı binalarda hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına 
getirilmesi zorunlu olan belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın 
yapıldığı her salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, 
silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şe�af pet şişe 
içinde su getirebileceklerdir.

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇLER

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına getirmemesi 
gereken araç gereçler:

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar
* Kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli 
eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç)
* Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar
* Her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şe�af/numaralı gözlük hariç), banka/kredi 
kartı, ulaşım kartı vb. kartları
* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar 
özelliği bulunan cihazlar
* Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatlar
* Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. 
yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar
* Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda maddeleri
* İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle 
yasaktır.

YGS NASIL UYGULANACAKTIR?

YGS, 12 Mart 2017 Pazar günü tek oturumda yapılacaktır. Sınav, saat 10.00’da başlayacak, 160 
dakika sürecektir.
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik 
kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri 
binanın kapısında en geç saat 09.00’da hazır bulunmaları gerekmektedir.
DİKKAT!
Bu Sene Uygulanmaya Başlayacak Önemli Bir Değişiklik:

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri 
tamamlanacaktır. Adaylar, saat 09.45’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2017 LYS’de Uygulanacak Önemli Bir Değişik:

* 2017 Lisans Yerleştirme Sınavlarında (2017-LYS) kısa cevaplı sorular yer alacaktır. Kısa cevaplı 
sorular; cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kâğıdına yazılan 
ve/veya kodlanan sorulardan oluşacaktır.
* Her LYS oturumunda (LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4 ve LYS-5) 3 adet kısa cevaplı açık uçlu soru 
sorulacak olup LYS-1’de 3 adet sayısal açık uçlu soru, (LYS-1’de yalnızca matematik testi yer 
alacaktır; matematik ve geometri testleri ayrı değil, tek test olacaktır), diğer oturumlarda ise sözel 
açık uçlu sorular sorulacaktır.
      
2017 LYS’de Sorulacak Açık Uçlu Soruların Dağılımı:

• LYS- 1 (Matematik): Matematik Testi (3)

• LYS- 2 (Fen Bilimleri): Fizik Testi (1), Kimya Testi (1), Biyoloji Testi (1)

• LYS- 3 (Edebiyat-Coğrafya): Coğrafya (1), Türk Dili ve Edebiyatı Testi (2)

• LYS- 4 (Sosyal Bilimler): Tarih Testi (1), Coğrafya Testi (1) ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi Testi (1)

• LYS- 5 (Yabancı Dil): Yabancı Dil Testi (3)

Kaynaklar

2017 osys kılavuzu
https://ais.osym.gov.tr/
www.google.com.tr/search/ygs giriş belgesi



YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)
YGS’de ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen 
Bilimleri Testi yer alacaktır. 

YGS’YE GİRECEK ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

2017-YGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Sınava giriş belgesi adayların adreslerine 
gönderilmeyecektir. Bu belgeyi, T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle ÖSYM’nin 
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere 
edinebilirsiniz.

Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriniz ile fotoğrafınız 
bulunmaktadır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava 
giremez. Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı 
geçersiz sayılır. 
Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmeniz sınav 
gününde size kolaylık sağlayacaktır. 
Sınava giriş belgesini kaybeden adaylar yenisini internetten edinebileceklerdir. Adaylar sınava 
giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan 
dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğra�arının görünür olmasına dikkat etmelidirler. 
Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi 
bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

NÜFUS CÜZDANI/ T.C. KİMLİK KARTI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT: Adayların sınava 
girebilmeleri için 2017- YGS sınava giriş belgesinden başka, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya 
süresi geçerli pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya pasaport dışında:
* Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar
* Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğra�ı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti kimlik kartı özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Bunların dışında:
* Sürücü belgesi
* Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli belge olarak kabul 
edilmeyecektir.
Adayın nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerince adayın kolaylıkla 
tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan 
tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve 
T.C. kimlik numarası bulunmalı; pasaport kullanılacaksa pasaportun süresi sınav günü itibarıyla 
geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını 
sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. kimlik numarası bulunmayan (T.C. kimlik numarası elle 
veya daktiloyla sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik 
süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.
T.C kimlik kartını sınava kadar edinemeyen, nüfus cüzdanında geçerli bir fotoğrafı ya da T.C kimlik 
numarası bulunmayan adaylar 15 gün geçerli olan geçici kimlik belgelerini nüfus 
müdürlüklerinden edinebilirler.

Belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun 
2017- YGS’ye alınmayacaktır.

Sınavın yapılacağı binalarda hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına 
getirilmesi zorunlu olan belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın 
yapıldığı her salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, 
silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şe�af pet şişe 
içinde su getirebileceklerdir.

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇLER

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına getirmemesi 
gereken araç gereçler:

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar
* Kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli 
eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç)
* Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar
* Her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şe�af/numaralı gözlük hariç), banka/kredi 
kartı, ulaşım kartı vb. kartları
* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar 
özelliği bulunan cihazlar
* Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatlar
* Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. 
yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar
* Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda maddeleri
* İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle 
yasaktır.

YGS NASIL UYGULANACAKTIR?

YGS, 12 Mart 2017 Pazar günü tek oturumda yapılacaktır. Sınav, saat 10.00’da başlayacak, 160 
dakika sürecektir.
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik 
kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri 
binanın kapısında en geç saat 09.00’da hazır bulunmaları gerekmektedir.
DİKKAT!
Bu Sene Uygulanmaya Başlayacak Önemli Bir Değişiklik:

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri 
tamamlanacaktır. Adaylar, saat 09.45’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2017 LYS’de Uygulanacak Önemli Bir Değişik:

* 2017 Lisans Yerleştirme Sınavlarında (2017-LYS) kısa cevaplı sorular yer alacaktır. Kısa cevaplı 
sorular; cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kâğıdına yazılan 
ve/veya kodlanan sorulardan oluşacaktır.
* Her LYS oturumunda (LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4 ve LYS-5) 3 adet kısa cevaplı açık uçlu soru 
sorulacak olup LYS-1’de 3 adet sayısal açık uçlu soru, (LYS-1’de yalnızca matematik testi yer 
alacaktır; matematik ve geometri testleri ayrı değil, tek test olacaktır), diğer oturumlarda ise sözel 
açık uçlu sorular sorulacaktır.
      
2017 LYS’de Sorulacak Açık Uçlu Soruların Dağılımı:

• LYS- 1 (Matematik): Matematik Testi (3)

• LYS- 2 (Fen Bilimleri): Fizik Testi (1), Kimya Testi (1), Biyoloji Testi (1)

• LYS- 3 (Edebiyat-Coğrafya): Coğrafya (1), Türk Dili ve Edebiyatı Testi (2)

• LYS- 4 (Sosyal Bilimler): Tarih Testi (1), Coğrafya Testi (1) ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi Testi (1)

• LYS- 5 (Yabancı Dil): Yabancı Dil Testi (3)

Kaynaklar

2017 osys kılavuzu
https://ais.osym.gov.tr/
www.google.com.tr/search/ygs giriş belgesi



YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)
YGS’de ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen 
Bilimleri Testi yer alacaktır. 

YGS’YE GİRECEK ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

2017-YGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Sınava giriş belgesi adayların adreslerine 
gönderilmeyecektir. Bu belgeyi, T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle ÖSYM’nin 
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere 
edinebilirsiniz.

Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriniz ile fotoğrafınız 
bulunmaktadır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava 
giremez. Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı 
geçersiz sayılır. 
Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmeniz sınav 
gününde size kolaylık sağlayacaktır. 
Sınava giriş belgesini kaybeden adaylar yenisini internetten edinebileceklerdir. Adaylar sınava 
giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan 
dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğra�arının görünür olmasına dikkat etmelidirler. 
Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi 
bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

NÜFUS CÜZDANI/ T.C. KİMLİK KARTI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT: Adayların sınava 
girebilmeleri için 2017- YGS sınava giriş belgesinden başka, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya 
süresi geçerli pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya pasaport dışında:
* Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar
* Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğra�ı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti kimlik kartı özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Bunların dışında:
* Sürücü belgesi
* Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli belge olarak kabul 
edilmeyecektir.
Adayın nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerince adayın kolaylıkla 
tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan 
tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve 
T.C. kimlik numarası bulunmalı; pasaport kullanılacaksa pasaportun süresi sınav günü itibarıyla 
geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını 
sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. kimlik numarası bulunmayan (T.C. kimlik numarası elle 
veya daktiloyla sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik 
süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.
T.C kimlik kartını sınava kadar edinemeyen, nüfus cüzdanında geçerli bir fotoğrafı ya da T.C kimlik 
numarası bulunmayan adaylar 15 gün geçerli olan geçici kimlik belgelerini nüfus 
müdürlüklerinden edinebilirler.

Belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun 
2017- YGS’ye alınmayacaktır.

Sınavın yapılacağı binalarda hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına 
getirilmesi zorunlu olan belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın 
yapıldığı her salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, 
silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şe�af pet şişe 
içinde su getirebileceklerdir.

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇLER

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına getirmemesi 
gereken araç gereçler:

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar
* Kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli 
eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç)
* Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar
* Her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şe�af/numaralı gözlük hariç), banka/kredi 
kartı, ulaşım kartı vb. kartları
* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar 
özelliği bulunan cihazlar
* Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatlar
* Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. 
yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar
* Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda maddeleri
* İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle 
yasaktır.

YGS NASIL UYGULANACAKTIR?

YGS, 12 Mart 2017 Pazar günü tek oturumda yapılacaktır. Sınav, saat 10.00’da başlayacak, 160 
dakika sürecektir.
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik 
kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri 
binanın kapısında en geç saat 09.00’da hazır bulunmaları gerekmektedir.
DİKKAT!
Bu Sene Uygulanmaya Başlayacak Önemli Bir Değişiklik:

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri 
tamamlanacaktır. Adaylar, saat 09.45’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2017 LYS’de Uygulanacak Önemli Bir Değişik:

* 2017 Lisans Yerleştirme Sınavlarında (2017-LYS) kısa cevaplı sorular yer alacaktır. Kısa cevaplı 
sorular; cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kâğıdına yazılan 
ve/veya kodlanan sorulardan oluşacaktır.
* Her LYS oturumunda (LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4 ve LYS-5) 3 adet kısa cevaplı açık uçlu soru 
sorulacak olup LYS-1’de 3 adet sayısal açık uçlu soru, (LYS-1’de yalnızca matematik testi yer 
alacaktır; matematik ve geometri testleri ayrı değil, tek test olacaktır), diğer oturumlarda ise sözel 
açık uçlu sorular sorulacaktır.
      
2017 LYS’de Sorulacak Açık Uçlu Soruların Dağılımı:

• LYS- 1 (Matematik): Matematik Testi (3)

• LYS- 2 (Fen Bilimleri): Fizik Testi (1), Kimya Testi (1), Biyoloji Testi (1)

• LYS- 3 (Edebiyat-Coğrafya): Coğrafya (1), Türk Dili ve Edebiyatı Testi (2)

• LYS- 4 (Sosyal Bilimler): Tarih Testi (1), Coğrafya Testi (1) ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi Testi (1)

• LYS- 5 (Yabancı Dil): Yabancı Dil Testi (3)

Kaynaklar

2017 osys kılavuzu
https://ais.osym.gov.tr/
www.google.com.tr/search/ygs giriş belgesi



YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)
YGS’de ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen 
Bilimleri Testi yer alacaktır. 

YGS’YE GİRECEK ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

2017-YGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Sınava giriş belgesi adayların adreslerine 
gönderilmeyecektir. Bu belgeyi, T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle ÖSYM’nin 
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere 
edinebilirsiniz.

Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriniz ile fotoğrafınız 
bulunmaktadır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava 
giremez. Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı 
geçersiz sayılır. 
Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmeniz sınav 
gününde size kolaylık sağlayacaktır. 
Sınava giriş belgesini kaybeden adaylar yenisini internetten edinebileceklerdir. Adaylar sınava 
giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan 
dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğra�arının görünür olmasına dikkat etmelidirler. 
Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi 
bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

NÜFUS CÜZDANI/ T.C. KİMLİK KARTI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT: Adayların sınava 
girebilmeleri için 2017- YGS sınava giriş belgesinden başka, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya 
süresi geçerli pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya pasaport dışında:
* Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar
* Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğra�ı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti kimlik kartı özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Bunların dışında:
* Sürücü belgesi
* Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli belge olarak kabul 
edilmeyecektir.
Adayın nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerince adayın kolaylıkla 
tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan 
tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve 
T.C. kimlik numarası bulunmalı; pasaport kullanılacaksa pasaportun süresi sınav günü itibarıyla 
geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını 
sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. kimlik numarası bulunmayan (T.C. kimlik numarası elle 
veya daktiloyla sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik 
süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.
T.C kimlik kartını sınava kadar edinemeyen, nüfus cüzdanında geçerli bir fotoğrafı ya da T.C kimlik 
numarası bulunmayan adaylar 15 gün geçerli olan geçici kimlik belgelerini nüfus 
müdürlüklerinden edinebilirler.

Belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun 
2017- YGS’ye alınmayacaktır.
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* Kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli 
eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç)
* Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar
* Her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şe�af/numaralı gözlük hariç), banka/kredi 
kartı, ulaşım kartı vb. kartları
* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar 
özelliği bulunan cihazlar
* Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatlar
* Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. 
yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar
* Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda maddeleri
* İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle 
yasaktır.
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binanın kapısında en geç saat 09.00’da hazır bulunmaları gerekmektedir.
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* Her LYS oturumunda (LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4 ve LYS-5) 3 adet kısa cevaplı açık uçlu soru 
sorulacak olup LYS-1’de 3 adet sayısal açık uçlu soru, (LYS-1’de yalnızca matematik testi yer 
alacaktır; matematik ve geometri testleri ayrı değil, tek test olacaktır), diğer oturumlarda ise sözel 
açık uçlu sorular sorulacaktır.
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açık uçlu sorular sorulacaktır.
      
2017 LYS’de Sorulacak Açık Uçlu Soruların Dağılımı:

• LYS- 1 (Matematik): Matematik Testi (3)

• LYS- 2 (Fen Bilimleri): Fizik Testi (1), Kimya Testi (1), Biyoloji Testi (1)

• LYS- 3 (Edebiyat-Coğrafya): Coğrafya (1), Türk Dili ve Edebiyatı Testi (2)

• LYS- 4 (Sosyal Bilimler): Tarih Testi (1), Coğrafya Testi (1) ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi Testi (1)

• LYS- 5 (Yabancı Dil): Yabancı Dil Testi (3)

Kaynaklar

2017 osys kılavuzu
https://ais.osym.gov.tr/
www.google.com.tr/search/ygs giriş belgesi


